
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2560 ครัง้ที่ 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น.  
ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3  วิคเตอร์ คลับ  
ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 

เลขที่ 98  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 
 

บริษัท  แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์  จ ากัด (มหาชน) 



 

 
 

    หน้า 
 
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 ครัง้ที่ 24 1 – 8 

เอกสารแนบหนังสอืบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 คร้ังที่ 24  

เอกสารแนบ 1 ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ครัง้ท่ี 23  วนัท่ี 25 เมษายน 2559 9 – 25 

เอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM ตามแนบ 

เอกสารแนบ 3 ประวตัิกรรมการท่ีเสนอชือ่ให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
และนิยามกรรมการอิสระ 

26 – 31 

เอกสารแนบ 4 ประวตัิกรรมการอิสระเพือ่พิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 32 – 34 

เอกสารแนบ 5 เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  
การลงทะเบยีน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ถอืหุ้น 

35 – 37 

เอกสารแนบ 6 ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชมุผู้ถอืหุ้น 38 – 39 

เอกสารแนบ 7 แบบขอรับรายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบเล่ม 40 

เอกสารแนบ 8 แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 41 

เอกสารแนบ 9 หนงัสือมอบฉนัทะ (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข. และโปรดน ามาแสดงในวนัประชมุ) 42 – 51 

  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก  

  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข  

  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค  

 
หมายเหตุ   : ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดูหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบในเว็บไซต์บริษัท        
                     www.goldenland.co.th ไดต้ัง้แต่วนัที ่22 มีนาคม 2560

  สารบัญ 

http://www.goldenland./


 1 

 
ท่ี GOLD 2560/014          
ทะเบยีนเลขท่ี 0107537002273   

วนัท่ี 22 มีนาคม 2560 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ครัง้ท่ี 24 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 คร้ังที ่24 
 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 
1/2560  เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560  ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560  ครัง้ท่ี 24 ในวันพุธท่ี 26 
เมษายน 2560  เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์  2 – 3  วิคเตอร์ คลบั   ชัน้ 8  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขท่ี 98 ถนน
สาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ครัง้ที่ 23  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 

เมษายน 2559 
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล   การประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ครัง้ท่ี 23  ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 

2559 และบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียด
ตามส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ครัง้ท่ี 23 ซึง่

จัดขึน้เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ท่ี
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักล่าว 

 
 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ   คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของ
บริษัทฯ ซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2559 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ตามเอกสารแนบ 2 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2559 ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 37 ก าหนดว่า คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไร
ขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ และต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ี
ประชมุผู้ถือหุ้น 

ส าหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2559 ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 2 



 

 

2 

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบ
ก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชี
รับอนญุาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ   คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไร  เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  จากผลการ
ด าเนินงานส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของก าไร
สทุธิหลงัหกัภาษีและทนุส ารองต่างๆ ทัง้หมดในแต่ละปี ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่างๆ มาพิจารณา
ประกอบดงันี ้เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และ
ปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลท่ี
ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชมุ
ผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39  

 
โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรส าหรับปี (ก าไรสุทธิ)จ านวน 1,058.9 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบั ของบริษัทฯ  ข้อ 40 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ ประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เสนอขอจัดสรรเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายไว้จ านวน 55 ล้านบาท 
 
หลังจากจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายแล้ว  บริษัทฯ มีก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จ านวน 1,137.6 ล้าน
บาท ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้  และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอให้
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 2,323,720,000 หุ้น  
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 534.5 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น 
(Record Date) ในวนัพฤหสับดีท่ี 9 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและก าหนดปิดสมดุทะเบียนใน
วนัศกุร์ท่ี 10 มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 18 พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายจากก าไร
ท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอตัราเงินปัน
ผลคณูสองส่วนแปด 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2559 เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้
 
 จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 55 ล้านบาท  
 จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท รวมเป็นเงินประมาณ

จ านวน 534.5 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือ
หุ้น (Record Date) ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและก าหนดปิดสมดุ
ทะเบยีนในวนัศกุร์ท่ี 10 มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 18 พฤษภาคม 2560 

 
ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักล่าวข้างต้นเป็นอตัราท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและ
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็น ประมาณร้อยละ 51 และร้อยละ 50.5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 
2559 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามล าดบั  
 
การจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท นี ้จะสงูกว่าปี 2558  โดยในปี 2558  
บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น มลูค่า 198.1 ล้านบาท สัดส่วนท่ีจ่ายคิดเป็นร้อยละ 31 
และร้อยละ 51.2 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมและงบการเงินฉพาะกิจการตามล าดบั 
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เน่ืองจาก ปัจจุบนับริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจ และมีสถานะทางการเงินท่ีมี
ความมัน่คงมากขึน้ ดงันัน้เพื่อให้เป็นประโยชน์กบัผู้ถือหุ้น และนกัลงทนุทัว่ไป ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทจึง
มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเร่ิมตัง้แต่ผลประกอบการปี 2560 เป็นต้นไป 

 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล ดงันี ้ 

 
นโยบายเดิม  :  
“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิในแต่ละปี ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผล
ให้น าปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบดงันี ้เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของ
บริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท” 

 
นโยบายใหม ่: 
“ก าหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนส ารองต่างๆ
ทัง้หมดของงบการเงินรวม ภายใต้เง่ือนไขของแผนการลงทนุ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อ
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ ให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้ว จะต้องน าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ถือ
หุ้นด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงิน ปันผลได้แล้ว
ให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นคราวต่อไป” 

 
อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีก าหนดให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็
ต่อเมื่อไม่มียอดคงเหลือของการขาดทนุสะสมแล้ว   

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ   
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   เพื่อให้สอดคล้องกบัปริมาณงานและกิจกรรมของบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  ซึง่
จะมีการเปิดโครงการและกิจกรรมการตลาด เพ่ือเพ่ิมยอดขายและโอนกรรมสิทธ์ิในช่วงเดือนตลุาคมถึงเดือน
ธันวาคม  รวมทัง้ให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณในปีถัดไป  ในช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในระยะเวลาท่ีมีปริมาณธุรกิจน้อยกว่า  ซึ่งจะท าให้ฝ่ายบริหารและบุคคลากร
สามารถมุ่งเน้นไปท่ีกิจกรรมทัง้การขาย  การก่อสร้าง และโอนกรรมสิทธ์ิอย่างเต็มท่ีในช่วงปลายปี  จึงเห็นควร
ให้ปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาบญัชีจากเดิมรอบบญัชีของบริษัทฯ เร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุในวนัท่ี 
31 ธันวาคมของทุกปี  เป็นเร่ิมต้นในวันท่ี 1 ตุลาคม และสิน้สุดในวันท่ี 30 กันยายนของทุกปี  โดยเร่ิมรอบปี
บญัชีแรกในปี 2560 จะมีระยะเวลา 9 เดือน ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 และสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2560 
หลงัจากนัน้จะมีระยะเวลา 12 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม และสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายน ของทกุปี   

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนรอบปีบญัชีของ
บริษัทฯ เป็นเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 ตลุาคม และสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  คะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับของบริษทัฯ ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบปี

บญัชีของบริษัทฯ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนรอบปีบญัชีของบริษัทฯ บริษัทฯ จ าเป็นต้องแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 35. เร่ือง รอบปีบญัชีของบริษัทฯ เป็นดงันี ้

 
ข้อ 35.  “รอบบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 ตลุาคม และสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี” 

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับของบริษัทฯ 
ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนรอบปีบญัชีของบริษัทฯ  

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  คะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม จ านวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน  3,000 
ล้านบาท โดยมลูค่ารวมของหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ 
ช าระคืนเงินกู้  และ/หรือ ใช้ในการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นสมควร  

 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นว่าการออกหุ้นกู้ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  
เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดม
ทนุท่ีมีประโยชน์อย่างมากเพื่อลดต้นทนุทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นกู้ เพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมลูค่ารวมของหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 
10,000 ล้านบาท 

 
รายละเอียดของหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขายมีดงันี ้

ชนิด :  หุ้นกู้ ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มี 
หลกัประกนัหรือผู้ค า้ประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ด้อยสิทธิหรือ ไม่ด้อยสิทธิ 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใน
แต่ละคราว และปัจจยัอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

สกลุเงิน :  เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า 

มลูค่ารวมของหุ้นกู้ ท่ีจะ
ขออนมุตัิเพิ่มในครัง้นี ้: 

3,000 ล้านบาท 

มลูค่ารวมของหุ้นกู้ : มลูค่ารวมหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจ านวนท่ี
เทียบเท่า (ซึ่งมาจากมูลค่าของหุ้นกู้ ท่ีขอเพิ่มในครัง้นีจ้ านวน 3,000 ล้านบาท 
รวมกับมูลค่าหุ้ นกู้ รวมท่ีได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 
2559) ทัง้นีบ้ริษัทฯสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว 
และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมท่ีมีการไถ่
ถอนในรูปแบบต่างๆกนั ได้ในวนัเดียวกนั  (Revolving Basis) ทัง้นีหุ้้นกู้ ท่ีบริษัทฯ
ออกจ าหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมี
จ านวนไม่เกินวงเงินดงักล่าวข้างต้น 

อตัราดอกเบีย้ :  ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ 

อายขุองหุ้นกู้  :  ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ ทัง้นีอ้ยู่ภายใต้ข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด :  ผู้ถือหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเงื่อนไขของหุ้นกู้ ท่ีออกในแต่ละคราว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ทัง้หมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชดุ หรือ ชดุเดียว 
หรือ ทยอยออกหุ้นกู้ เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป 
และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทนุในวงจ ากดั และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ/หรือผู้
ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามความหมายท่ีก าหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่า
จะเสนอขายในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ 
และกฏหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

รวมถึงมีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายให้มีอ านาจในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ และ/
หรือ ต่อเนื่องกบัการออกเสนอขายหุ้นกู้  ซึง่รวมถงึ (แต่ไม่จ ากดัเพียง) เร่ืองต่างๆดงัต่อไปนี ้

 



 

 

5 

1. การก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆอนัจ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ซึง่
รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) เช่น การก าหนดชื่อหุ้นกู้  ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จ านวนเงิน 
อายุ มูลค่าท่ีตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย 
ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการช าระคืน วิธีจัดสรร และข้อก าหนดสิทธิ เป็นต้น ตามท่ี
สภาวการณ์จะเอือ้อ านวยและตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบ
ต่างๆ กนั ครัง้เดียวหรือแบง่เป็นคราวๆ ก็ได้ 
 

2. ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอ านาจแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
และ/หรือนายทะเบยีนหุ้นกู้  และ/หรือผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือผู้ รับประกนัการจ าหน่าย และ/หรือท่ีปรึกษา
ต่างๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับ
เครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนด าเนินการขึน้ทะเบยีนหุ้นกู้กบัสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดรองอื่นๆ 
 

3. การติดต่อ ให้ข้อมลู เจรจา เข้าท า ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสญัญาท่ีเกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้  ซึง่รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) ค าขออนญุาต หนงัสือชีช้วน แบบแสดงรายการข้อมลู 
รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆท่ีต้องยื่นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าว ตลอดจนติดต่อ
ประสานงาน และการยื่นเอกสารดงักล่าวข้างต้นต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบคุคลใดๆท่ีเกี่ยวข้อง 

4. การด าเนินการอื่นใด ท่ีจ าเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลผุลส าเร็จและ
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2560 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายปณต  สิริวฒันภกัดี 
กรรมการ  นายชินวฒัน์  ชินแสงอร่าม  กรรมการอิสระ  และนายธนพล  ศิริธนชยั  กรรมการ   ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ส าหรับการประชมุสามญัผู้ถอื
หุ้น ประจ าปี 2560 ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2559 ถงึ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ
พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท  

  
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หาผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชดุย่อยเช่นเดิม จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

 
1. นายปณต สิริวฒันภกัดี กรรมการ   
2. นายชินวฒัน์  ชินแสงอร่าม กรรมการอิสระ  
3. นายธนพล   ศิริธนชยั กรรมการ  

 
ทัง้นี ้เน่ืองจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และทางการท่ีเกี่ยวข้อง  โดยนายชินวฒัน์  ชินแสงอร่าม มี
คณุสมบตัิท่ีจะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  โดยประวตัิย่อและข้อมลูท่ีเกี่ยวข้องของผู้
ท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวตัิย่อของกรรมการท่ี
ได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 3 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2560     

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ซึง่ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   
ความเหน็คณะกรรมการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทในการสร้าง
มลูค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หา ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานใน
สภาวะการณ์ปัจจบุนั รวมถงึความต้องการของบริษัทฯ ท่ีก าลงัขยายตวัทางธุรกิจอย่างมาก  เปรียบเทียบข้อมลู
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตามรายงานผลการส ารวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD)  จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2560 ดงันี ้  
 

 ประธาน สมาชิก 
หน่วย : บาท/บุคคล ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทน 

รายเดือน 
ค่าเบีย้ประชุม 

 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  25,000  35,000/1 20,000 25,000/1 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  - 25,000 - 20,000/2 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  - 40,000 - 30,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 22,000 - 18,000 - 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล   22,000/3 -    18,000/3 - 

    หมายเหต ุ  /1  ปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทรายเดือน  ซึง่เป็นอตัราเดมิใช้ตัง้แตปี่ 2556 – ปัจจบุนั  
     จากอตัราเดมิประธานกรรมการ 20,000 บาท/เดือน  และกรรมการ 10,000 บาท/เดือน 
  /2  ไม่รวมกรรมการบริหารซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 
  /3   ก าหนดค่าเบีย้ประชุม (รายครัง้) ของคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล (แตง่ตัง้เม่ือ 14 ธนัวาคม 2559) 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2560 เมื่อรวมกบัค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) 
จะไม่เกินวงเงิน 9,000,000 บาท  เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 2,000,000 บาท  โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการ
ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ  โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2559 รวมเป็นเงินจ านวน 
6,815,500 บาท (หกล้านแปดแสนหนึง่หมื่นห้าพนัห้าร้อยบาท)  
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

 
วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัติการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี    

  ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการคัดเลือกผู้สอบบญัชี ประจ าปี 
2560 และได้เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้  เป็นผู้ สอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ ประจ าปี 2560 

 
1. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 หรือ 
3. นางสาวนภาพร      สาธิตธรรมพร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7494   

 
เน่ืองจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีท่ีสมเหตุสมผลเมื่อ
เปรียบเทียบกบัขอบเขตของงาน  
 
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ ใน
ปี 2560 จ านวนรวม 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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เสนอ ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลเพิ่มขึน้ 20,000 บาท ต่อไตรมาส จาก 230,000 บาท เป็น 250,000 
บาท ต่อไตรมาส  และค่าสอบบญัชีประจ าปีเพิ่มขึน้ 70,000 บาท เป็น 500,000 บาท เพิ่มขึน้เนื่องจากกิจกรรม
ท่ีเพิ่มขึน้ของอาคารส านักงานให้เช่าเอฟวายไอ เซ็นเตอร์  และธุรกิจโรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ ท่ีจะ
ด าเนินการเต็มรอบปีบญัชี  ประกอบกบัการปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษัทฯ  จึงต้องใช้บริการในส่วนการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) มากขึน้ แต่เน่ืองจากปี 2560 บริษัทฯ จะด าเนินการเปลี่ยนรอบระยะเวลา
บญัชีจากเดือนธันวาคม มาเป็นสิน้สดุเดือนกนัยายน ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาสจงึลดลง 1 
ไตรมาส  โดยสรุปเสนอค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 2 ไตรมาสครัง้ละ 250,000 บาท รวม 500,000 บาท
และค่าสอบบัญชีประจ าปี 500,000 บาท รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 จ านวน 
1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาท)   

 
ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธ์และส่วนได้เสียกบั
บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบญัชีทัง้ 3 
ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบบญัชีท่านใดท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีมาแล้วเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกนั 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็น
ควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนมุตัิการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ดงันี ้

 
1. ให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบ ริษัทฯ ดังมี

รายนามต่อไปนี ้
 

1. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 หรือ 
3. นางสาวนภาพร      สาธิตธรรมพร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7494  

 
โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดยในการ
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี 
ประกอบกบัประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี และมีความเป็นอิสระไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกบั
บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าว กระบวนการสอบบญัชี 
รวมทัง้ความต่อเน่ืองในการตรวจสอบ 

 
ทัง้นี ้ นางวิไล  บรูณกิตติโสภณ  ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ระหว่างปี 2558 - 2559 และ
เป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีปี 2559  นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เคยเป็นผู้ลงนามในรายงาน
การสอบบญัชีประจ าปี 2552 และปี 2555 - 2558  ส่วนนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2559  

 
2. ก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาท) ประกอบด้วย 

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ 500,000 บาท 
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ    500,000 บาท 
 รวมทัง้สิน้ 1,000,000 บาท 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบญัชีประจ าปี 2557 ถึงปี 2559 ให้แก่ผู้สอบบญัชีจากบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากัด ส าหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย มีรายละเอียดดงันี ้
 
ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee)                หน่วย : บาท 

รายการ 2559 2558 2557 
ค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ 1,120,000 1,050,000 980,000 
ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 4,530,000 3,950,000 2,720,000 
รวมค่าสอบบญัช ี 5,650,000 5,000,000 3,700,000 

ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)       หน่วย : บาท 
รายการ 2559 2558 2557 

ค่าบริการสอบทานประมาณการงบการเงิน - 1,312,548 - 
 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 12 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมจดัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  ครัง้ท่ี 24 ในวนัพธุท่ี 26 
เมษายน 2560  เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์  2 – 3  วิคเตอร์ คลบั   ชัน้ 8  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขท่ี 98 ถนนสาทร
เหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  โดยขอให้ศกึษาข้อมลูเอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อน
เข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ถือหุ้น  ดงัมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 5  โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัทตามเอกสารแนบ 6   

 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เข้าประชมุและออกเสียงแทนตน  ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายนามและ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 9 พร้อมเอกสารประกอบมายัง 
เลขานุการบริษัท  บริษัท  แผ่นดินทอง  พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์  จ ากัด  (มหาชน)  ชัน้ 36  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 25 
เมษายน 2560 

  เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ท่ีส่งมาตามเอกสารแนบ 9 หรือสามารถ 
Download หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น)ได้ท่ี www.goldenland.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใด
แบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้เท่านัน้ 

  ทัง้นี ้เพื่อให้การลงทะเบยีนเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ครัง้ท่ี 24  เป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 08:00 น. ของวนัประชมุ ณ 
ห้องวิคเตอร์ 2 – 3  วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร   

 อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ครัง้ท่ี 24 ในวนัท่ี 9  
มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                              ( นายธนพล ศิริธนชยั ) 
                                               ประธานอ านวยการ 

                                                                   บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ครัง้ที่ 23  
บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมวันจนัทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3  วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อโีคเพล็กซ์ 
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวนัชยั ศารทลูทตั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
2. นายปณต สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายชายน้อย เผื่อนโกสมุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายชินวฒัน์ ชินแสงอร่าม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี กรรมการ 
7. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ กรรมการ 
8. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ / กรรมการบริหาร 
9. นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานอ านวยการ 
 
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี - 
 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายแสนผิน สขีุ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2. นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
3. นายก าพล ปญุโสณี เลขานกุารบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
4. นายวิทวสั คตุตะเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม 
5. นายเทพศกัด์ิ นพกรวิเศษ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
 
ผู้สอบบญัชีที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
3. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
4. นางสาวกนกอร ภริูปัญญวานิช ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
5. นางสาวนยัน์ปพร สกลุญาต ิ ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 
ที่ปรึกษาทางการเงนิที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวจิรยง อนมุานราชธน  ท่ีปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
 
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสวิตา ปีตะวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั 
2. นางสาวภทัราภา พฒันาภรณ์ ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั 
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เร่ิมประชุม เวลา 10:00 น.  
 
นายวนัชยั ศารทลูทตั ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) 
 

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคณุท่านผู้ถือหุ้นท่ีได้เข้าร่วมประชมุ และแถลงว่าการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2559 ครัง้ท่ี 23 ในวันนี ้เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559  
เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบยีบวาระท่ีระบไุว้ในหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ 
 

โดยบริษัทฯ  ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2559  ครัง้
ท่ี 23 (Record Date) ในวนัพฤหสับดีท่ี 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้น ในวนัศกุร์ท่ี 
11 มีนาคม 2559 
 

บริษัทฯ มีทนุช าระแล้วเป็นเงินทัง้สิน้ 11,037,670,000 บาท คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ จ านวน 
2,323,720,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทัง้หมดจ านวน 5,870 ราย โดยในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ครัง้ท่ี 23 นี ้มีผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 98 ราย ถือหุ้ นรวมกันเท่ากับ 4,726,698 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 0.20341 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และมีผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จ านวน 120 ราย ถือหุ้นรวมกนัเท่ากบั 2,009,220,430 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.46569 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  รวมมีผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและ
โดยการรับมอบฉนัทะทัง้สิน้ จ านวน 218 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้หมด 2,013,947,128 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.66910 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  ซึง่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จึงครบเป็น
องค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
 

ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานฯ ได้กล่าวแนะน า กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ
ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเข้าร่วมประชมุ 
 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชมุเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบติั
ต่อผู้ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอ
ระเบียบวาระการประชมุส าหรับการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenlandplc.co.th) ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชมุ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
 

จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการ ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทกุท่านทราบ ดงันี ้
 

 ผู้ถือหุ้นทกุท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง 
 ในการลงคะแนนเสียง หากในระเบียบวาระใดไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสยีง 

บริษัทฯ ขอสรุประเบียบวาระดงักล่าวว่า ผู้ถือหุ้นทกุท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็น
ด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง กาเคร่ืองหมาย
กากบาท  ลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนและยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจนับคะแนน ผู้ ถือหุ้ นท่ีเห็นด้วยหรือผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่งดออกเสียง
ลงคะแนนจะถือว่าอนมุตัิ 

 วาระท่ี 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ส าหรับปี 2558 
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 วาระท่ี 7 ซึง่เป็นวาระพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ประจ าปี 2559 ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้
หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกบัท่ีได้กล่าวในข้างต้น 

 
การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้จะถือเป็นโมฆะ 
1. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่า 1 ช่อง 
2. บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3. บตัรลงคะแนนท่ีไม่มีการแสดงเจตนาในการออกเสียงลงคะแนน 
4. บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากบั 
5. บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเกินกว่าเสียงท่ีมีอยู่ 

 
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบยีบวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับแต่ละระเบียบวาระตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
แจ้งชื่อและนามสกลุให้ท่ีประชมุทราบก่อน เพื่อการบนัทึกรายงานการประชมุ แต่ถ้าผู้ถือหุ้นมีข้อซกัถาม หรือประสงค์จะแสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระท่ีพิจารณาอยู่ กรุณาน าไปสอบถามในระเบียบวาระอื่นๆ ซึ่งเป็นการ
พิจารณาเร่ืองอื่นๆ และเพื่อไม่ให้ท่ีประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของระเบียบวาระการประชุมท่ีท าการพิจารณา จึงจะขอ
ด าเนินการเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุถดัไป และเมื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุถดัไปเสร็จแล้ว 
บริษัทฯ จะย้อนกลับมาแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของระเบียบวาระการประชุมก่อนหน้านี ใ้ห้ท่ีประชุมทราบ และเพื่อความ
โปร่งใสในการนบัคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญให้นางสาวภทัราภา พฒันาภรณ์ ตวัแทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ 
จ ากดั ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้สงัเกตการณ์การนบัคะแนนเสียงในท่ีประชมุ 
 

ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 
 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ซึง่ประชมุเมื่อ
วนัที่ 17 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชมุรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุดงักล่าว ซึง่ได้จดัส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 
 

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อ
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 17 ธันวาคม 2558 
 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ซึง่ประชมุเมื่อวันท่ี 
17 ธันวาคม 2558 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

มติ จ านวนผู้ถือหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสยีง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 261 ราย 2,017,353,993 เสียง 100.00000 
ไม่เห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 2,017,353,993 เสียง  

งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชยั ประธานอ านวยการ และนายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการ
ผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2558 
 

นายธนพล ศิริธนชยั ประธานอ านวยการ ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2558  และแผน
ธุรกิจท่ีจะเกิดขึน้ในปี 2559 ให้ท่ีประชมุรับทราบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้น า 1 ใน 5 
ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัธุรกิจ 2 ส่วนหลกัด้วยกนั ได้แก่ โครงการท่ีพกัอาศยั (Residential 
Projects) และโครงการอาคารพาณิชย์ (Commercial Projects) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงันี ้
 

 โครงการที่อยู่อาศัย (Residential Projects) – โครงการท่ีอยู่อาศยัของบริษัทฯ ได้เติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว 
โดยบริษัทฯ มีสินค้าท่ีตอบสนองลูกค้าเกือบทุกระดับ  ตัง้แต่ระดับทาวเฮ้าส์ 2 ชัน้ ราคา 2 – 5 ล้านบาท 
จนถงึบ้านหรูราคา 10 – 25 ล้านบาท ทัง้นี ้การท่ีบริษัทฯ ได้ควบรวมกบับริษัท กรุงเทพบ้านและท่ีดิน จ ากดั 
(มหาชน) (“KLAND”) เมื่อปลายปี 2557 นัน้ ท าให้สินค้าของบริษัทฯ ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้
อย่างครบถ้วน และภายหลงัจากการควบรวมดงักล่าว บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ ซึง่มีการพฒันา
ทัง้กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว กลุ่มธุรกิจทาวโฮม 2 ชัน้ ทาวน์โฮม 3 ชัน้  และบ้านแฝด ซึง่โครงการต่างๆ ตัง้อยู่บน
พืน้ท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร   ปัจจบุนับริษัทฯ มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการรวมประมาณ 30 โครงการ   
โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมาได้มีการเปิดโครงการใหม่จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นมลูค่ากว่าหนึง่หมื่นล้านบาท  
ซึ่งได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอย่างดี  ท าให้รายได้กลุ่มธุรกิจโครงการท่ีอยู่อาศยัของบริษัทฯ เติบโต
อย่างมาก  โดยในปี 2558 มีรายได้กว่า 7,035 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 4,233 ล้านบาท หรือร้อยละ 137 เมื่อ
เทียบกบัปี 2557  

 
 โครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม (Commercial Projects) - โครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 

ของบริษัทฯ ซึง่เป็นอาคารส านกังานให้เช่า ปัจจบุนัมีอตัราการเช่าพืน้ท่ี (Occupancy Rate) ประมาณร้อย
ละ 96 ของพืน้ท่ีทัง้หมด และในส่วนของโครงการ FYI Center นัน้ บริษัทฯ ได้เปิดให้ลกูค้าเข้าท าสญัญาเช่า
ล่วงหน้าแล้ว โดยปัจจุบันมีอัตราการเช่าพืน้ท่ีอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 70 ของพืน้ท่ีทัง้หมด นอกจากนี ้
โครงการ FYI Center นี ้ยังมีส่วนของธุรกิจโรงแรม ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2559 
ทัง้นี ้สัดส่วนรายได้ของโครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรมมีอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้  (อันเน่ืองมาจาก 
Occupancy Rate และอัตราค่าเช่าท่ีเพิ่มขึน้) โดยในปี 2558 มีรายได้รวม 1,198 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 232 
ล้านบาท หรือร้อยละ 24 เมื่อเทียบกบัปี 2557  และบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัตัง้ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือ Golden Ventures REIT  โดยบริษัทฯ ได้น าอาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
และอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จดัตัง้เป็นกองทรัสต์และบริษัทฯ ได้เข้าถือหน่วยในกองทรัสต์
ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 25 ของทุนทัง้หมด และท าหน้าท่ีเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property 
Manager) ของอาคารทัง้ 2 แห่งด้วย ทัง้นี ้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  

 
ส าหรับแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ ตัง้เป้าส าหรับการเปิดตวัท่ีอยู่อาศยัโครงการใหม่อีก

จ านวน 15 โครงการ มีมลูค่ากว่า 16,000 ล้านบาท ในรูปแบบของทาวน์โฮม ซึง่เป็นท่ีต้องการของตลาดอย่างมาก  ในส่วนของ 
Golden Ventures REIT  ได้รับการตอบรับท่ีดี   และบริษัทฯ ตัง้เป้าท่ีจะหาผู้ เช่าของโครงการ FYI Center ให้ได้เต็มร้อยละ 100 
ของพืน้ท่ีทัง้หมด   ในส่วนของโรงแรม  บริษัทฯ คาดการณ์ว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยทัง้โครงการภายในไตรมาส
ท่ี 3 ของปี 2559  นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เร่ิมพฒันาโครงการสามย่าน โดยได้ร่วมทนุกบักลุ่มผู้ ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีจาก
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สืบเน่ืองจากการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 ซึง่บริษัทฯ ได้เรียนผู้ถือหุ้นว่า การเข้าลงทนุใน
โครงการสามย่านดังกล่าวขึน้อยู่กบัการอนมุตัิของทางจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ณ ปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับอนมุตัิเรียบร้อยแล้ว  
โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ด าเนินโครงการสามย่านผ่านทางบริษัท เกษมทรัพย์ภกัดี จ ากดั บริษัทร่วมทนุท่ีจดัตัง้ใหม่  ซึง่บริษัทฯ เป็น
ผู้ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49  ในส่วนของรายได้ของบริษัทฯ นัน้ คาดการณ์ว่าในปี 2559 จะมีรายได้เติบโตท่ีประมาณ 9,776 
ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 1,184 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2558   โดยรายได้จากธุรกิจโครงการท่ีอยู่อาศัยจะมีการ
เติบโตเป็นจ านวน 8,609 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,304 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2558  โดยยอดขายของธุรกิจ
โครงการท่ีอยู่อาศยัจะมีจ านวน 14,041 ล้านบาท และรายได้ 8,609 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 15 เมื่อเทียบกบัปี 2558  
นอกจากนี ้ในส่วนของธุรกิจอาคารส านกังานให้เช่านัน้  แม้ว่าบริษัทฯ อาจจะไม่มีรายได้จากโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ 
ทาวเวอร์  แต่บริษัทฯ เร่ิมมีรายได้จากโครงการ FYI Center เข้ามา ซึง่คาดว่ารายได้จะอยู่ท่ี 1,020 ล้านบาท   
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จากนัน้ นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน ได้ชีแ้จงข้อมลูสรุปเกี่ยวกับ
ภาพรวมผลประกอบการส าหรับปี 2558 เปรียบเทียบกบัปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 8,592.08 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 เป็นจ านวน 4,147.23 ล้านบาท 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึน้จากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวน 4,232.95 ล้านบาท 
จากเหตผุล 2 ประการ ประการท่ี 1 จากโครงการบ้านจดัสรรท่ีอยู่ระหว่างพฒันาและเปิดขายแล้วจ านวน 18 
โครงการ เทียบกบัปี 2557 ท่ีมีเพียง 8 โครงการ จ านวน 2,668.78 ล้านบาท และประการท่ี 2 จากการรับรู้
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ในโครงการบ้านจดัสรรของกลุ่ม KLAND ท่ีบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทนุเมื่อ
ปลายปี 2557 เพิ่มขึน้จ านวน 1,564.17 ล้านบาท ซึง่ยอดที่เพ่ิมขึน้ของ KLAND เป็นการเปรียบเทียบรายได้ 
12 เดือนของปี 2558 เทียบกบัรอบระยะเวลาประมาณ 4 เดือนเศษในปี 2557 

 
 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึน้จากรายได้จากการให้เช่าและบริการส าหรับปี 2558 เป็นจ านวน 231.51 ล้านบาท 

โดยเพ่ิมขึน้จากธุรกิจให้เช่าอาคารส านกังาน จ านวน 186.10 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากโครงการสาทร 
สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ท่ีมีอัตราการเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าเช่าดีขึน้กว่าปีก่อน และเพิ่มขึน้จากธุรกิจ
โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ จ านวน 58.31 ล้านบาท เน่ืองจากมีลกูค้าชาวต่างชาติเข้าพกัอาศัยเพ่ิมขึน้ 
หลงัจากได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศท่ีเกิดขึน้ และการท่ีรัฐบาล
ประกาศใช้ พ.ร.ก. ในสถานการณ์ฉกุเฉินระหว่างปี 2557  ในปี 2558 จงึมีการปรับราคาค่าห้องพกัเพ่ิมขึน้ 

 
 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเป็นจ านวน 72.35 ล้านบาท โดยลดลงเทียบเมื่อกับปีก่อนจ านวน 314.68 ล้านบาท 

เนื่องจากปี 2557 บริษัทฯ มีก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบกิจการหลกัของ
บริษัทฯ เป็นจ านวน 323.73 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2558 บริษัทฯ มีรายการดงักล่าว 1.24 ล้านบาท 

 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขาย บริหาร ต้นทนุการเงินและภาษี โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้จากต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับปี 2558 เป็นจ านวน 2,937.55 ล้านบาท 

ซึง่เป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ แตม่ีอตัราก าไรขัน้ต้นเพียงร้อยละ 31.4 
ลดลงร้อยละ 1.0 เนื่องจากอตัราก าไรขัน้ต้นของ KLAND ท่ีปรับปรุงด้วยราคาท่ีบริษัทซือ้กิจการมา 

 
 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้จากต้นทุนการให้เช่าและบริการส าหรับปี 2558 เป็นจ านวน 33.03 ล้านบาท 

โดยเพิ่มขึน้ในอตัราท่ีลดลงเมื่อเทียบกบัรายได้ บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นในธุรกิจนีร้้อยละ 46.7 ปรับตวัดี
ขึน้ร้อยละ 9.3 โดยส่วนใหญ่เพิ่มในส่วนของต้นทนุผนัแปร 

 
 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ส าหรับปี 2558 จ านวน 483.60  ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการ

เติบโตของรายได้จากการขายบ้านพร้อมท่ีดิน ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้ในส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียม
ในการโอนบ้านและท่ีดิน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการเปิดขายโครงการใหม่และ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในระหว่างปี และจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุ่มบริษัท KLAND 
เต็มปีในปี 2558 เพิม่ขึน้จ านวน 145.47 ล้านบาท 

 
 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ส าหรับปี 2558 จ านวน 255.76 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจาก

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจดัการส่วนกลางตามจ านวนโครงการบ้านจดัสรรท่ีเพิ่มขึน้ และบริษัทฯ ได้มีการ
ตัง้ส ารองค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญเพิ่มขึน้ 22.67 ล้านบาท และจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหารของ 
KLAND ในปี 2558 เพิ่มขึน้จ านวน 120.90 ล้านบาท 

 
 ต้นทุนการเงินของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ส าหรับปี 2558 จ านวน 102.86 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

ต้นทุนการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อน ามาซือ้กิจการกลุ่มบริษัท KLAND เมื่อปลายปี 2557 และ
บริษัทฯ มีแผนท่ีจะจ่ายช าระคืนเงินกู้ดงักล่าวในราวไตรมาส 1 ปี 2559 
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บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี 2558 จ านวน 132.76 ล้านบาท จากก าไรก่อนภาษีท่ี 780.99 ล้านบาท 
และค านวณอตัราภาษีเงินได้ได้อตัราร้อยละ 17.0 ในขณะท่ีปีก่อนมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 61.82 ล้านบาทจากก าไรก่อน
ภาษีท่ี 418.99 ล้านบาทและค านวณอัตราภาษีเงินได้ได้อัตราร้อยละ 14.8 เน่ืองจากบริษัทฯ มีขาดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ได้
บนัทกึเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้ในบางบริษัทได้ถกูน ามาใช้ประโยชน์จนใกล้หมดแล้ว 
 

จากผลการด าเนินงานท่ีกล่าวข้างต้น  ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิของปี 2558 เท่ากับ 648.24 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 291.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยก าไรสทุธิในปี 2558 เป็นส่วนของผู้ถือบริษัทจ านวน 
661.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 326.88 ล้านบาทจากปีก่อน คิดเป็นผลก าไรสทุธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.40 บาท 
 

จากนัน้ นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน ได้สรุปชีแ้จงเกี่ยวกบัฐานะ
การเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกบังวดบญัชีเดียวกนัในปี 2557 ดงันี ้
 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีทรัพย์สินรวมทัง้สิน้ 22,114.17 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปีก่อน 844.05 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ซึง่เป็นผลมาจาก การเพิ่มขึน้ของค่าก่อสร้างอาคารส านกังานและโรงแรมในโครงการ 
FYI Center จ านวน 1,982.54 ล้านบาท และจากการลดลงของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา
จ านวน 877.94 ล้านบาท จากการรับรู้ต้นทนุการขายบ้านจดัสรรของบริษัทฯ  มากกว่าค่าซือ้ท่ีดินใหม่ ค่า
พฒันาโครงการ และค่าก่อสร้างบ้านท่ีเพิ่มขึน้ในระหว่างปี และลดลงจากการท่ีบริษัทย่อยได้รับภาษีหกั ณ 
ท่ีจ่ายท่ีขอคืนจากกรมสรรพากร จ านวน 22.36 ล้านบาท และการลดลงของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
โครงการ FYI Center จ านวน 152.42 ล้านบาท 

 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 14,190.67 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปีท่ีผ่านมา 282.89 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 2 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากเจ้าหนีค้่าก่อสร้างอาคารส านกังานและโรงแรมในโครงการ  
FYI Cener และค่าก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 

 
 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 8,196.39 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 561.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 จากปีก่อน 

 
 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีส้ินรวมต่อทุน ณ สิน้ปี 2558 อยู่ท่ี 1.79 เท่า แต่หลังจากมีการเพิ่มทุน เมื่อเดือน

มกราคม 2559 อัตราส่วนหนีส้ินรวมต่อทุนของบริษัทฯ ลดลงมาอยู่ท่ี 1.10 เท่า และหลังจากมีการจดัตัง้
กองทรัสต์ อตัราส่วนหนีส้ินรวมต่อทนุของบริษัทฯ ลดลงมาอยู่ท่ี 1.09 เท่า ในส่วนของอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมี
ภาระดอกเบีย้ต่อทนุ ลดลงเป็นอย่างมากจาก 1.30 เท่า ลดลงมาเป็น 0.80 เท่าเมื่อมีการเพิ่มทนุ และเป็น 
0.48 เท่าเมื่อจดัตัง้กองทรัสต์ 

 
มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  โดยมีสาระสาคญัสรุปได้ดงันี ้

 
 นายสถาพร ผังนิรันดร์:  ขอชื่นชมกบัผลประกอบการของบริษัทฯ และการปฎิบตัิหน้าที่ของกรรมการ

และพนกังานของบริษัทฯ ทกุท่าน และขอเสนอแนะให้บริษัทฯ เพิ่มเติมเนือ้หาเร่ืองอตัราส่วนทางการเงิน
ใน รายงานประจ าปี หน้าที่ 2 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบังบการเงินมากขึน้ และขอ
สอบถามเพิ่มเติมเร่ืองค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองจากค่าใช้จ่ายการบริหาร
ของบริษัทฯ นัน้ลดลง เพราะเหตใุดค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยจึงเพิ่มขึน้ และขอฝากให้ฝ่ายบริหารของ
บริษัทฯ ดแูลเร่ืองค่าใช้จ่ายดงักล่าวด้วย 

 
นายสมบรูณ์ วศินชัชวาล:  เน่ืองจากบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ผ่านทางบริษัทย่อย ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารในบริษัทย่อยจึงเพิ่มขึน้ตามสดัส่วนของกิจกรรม รวมทัง้ได้มีการเข้าไปลงทนุในธุรกิจของบริษัทย่อย
เพิ่มเติมโดยเฉพาะ KLAND จงึท าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ 

 
จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ส าหรับปี 2558 ดงักล่าว 
 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าวาระนีเ้ป็นเร่ืองท่ีรายงานเพื่อทราบจงึไม่ต้องมีการลงมติ 
 

มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2558 
 



เอกสารแนบ 1 

 15 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สดุ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 
 

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
 

 นายสถาพร ผังนิรันดร์:  ค่าความนิยมในหน้าท่ี 3 ของงบแสดงฐานะทางการเงินและหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินข้อท่ี 4 ท่ีมีมลูค่า 1,626,000 บาท เกิดจากอะไร และจะทยอยตดับญัชีจนหมดได้เมื่อไร 

 
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล:  ค่าความนิยมดังกล่าวเกิดจากการท่ีบริษัทฯ เข้าไปซือ้กิจการ KLAND ซึ่ง
มาตรฐานรายงานทางการเงินเดิมสามารถทยอยตดับญัชีออกไปได้ แต่ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ใหม่นัน้ไม่ใช้วิธีทยอยตัดบัญชีแล้ว ปัจจุบันให้พิจารณาว่าหากยังมีค่าความนิยมอยู่ ก็ยังจะมีตัวเลข
ดังกล่าวคงอยู่ในงบต่อไป จนกว่าค่าความนิยมใน KLAND จะทยอยหมดไปซึ่งฝ่ายบริหารจะมีการ
ประมาณการใหม่เพื่อพิจาณามลูค่าดงักล่าว 

 
 นายสถาพร ผังนิรันดร์:  งบแสดงฐานะทางการเงินหน้าท่ี 41 เร่ืองค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูของเงินให้กู้ยืม

ระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน เพราะเหตุใดตัวเลขจึงเพิ่มขึน้จาก 112.39 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 
149.40 ล้านบาทในปี 2558 และเน่ืองจากเป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั บริษัทฯ ย่อมท่ีจะควบคมุและบริหาร
ไม่ให้เกิดผลเสียหายได้ ช่วยชีแ้จงด้วยครับ 

 
นายสมบรูณ์ วศินชัชวาล:  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนัท่ีสอบถามมานัน้ เป็นเงินให้กู้ยืม
แก่บริษัทร่วมทนุ ท่ีบริษัทฯ เข้าไปร่วมลงทนุในอตัราร้อยละ 20 ในธุรกิจโรงแรม และปัจจบุนัธุรกิจดงักล่าวมี
ผลการด าเนินงานขาดทนุ และยงัไม่มีแนวโน้มท่ีจะสามารถจ่ายช าระคืนหนีไ้ด้ บริษัทฯ จึงตัง้ส ารองค่าเผื่อ
หนีส้งสัยจะสูญไว้ หากกิจการดังกล่าวมีการด าเนินธุรกิจท่ีดีขึน้ บริษัทฯ จะพิจารณาลดการตัง้ส ารอง
ดงักล่าวออกไป ซึง่ต้องขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของบริษัทร่วม ทัง้นี ้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทนุเพียงร้อยละ 
20 ของบริษัทดงักล่าว บริษัทฯ จงึไม่มีอ านาจในการบริหารจดัการในบริษัทร่วมลงทนุดงักล่าว 

 
นายปณต  สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า 
ฝ่ายบริหารได้เข้าด าเนินการเพื่อลดทอนความเสียหายดงักล่าวแล้ว และหวงัว่าการด าเนินการจะช่วยทเุลา
ความเสียหายท่ีจะกระทบต่อบริษัทฯ ให้น้อยท่ีสดุ 

 
จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

มติ จ านวนผู้ถือหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสยีง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 295 ราย 2,018,932,472 เสียง 100.00000 
ไม่เห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 2,018,932,472 เสียง  

งดออกเสียง 2 ราย 50,580 เสียง 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไร เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการ

ด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชมุว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของ
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและทนุส ารองต่างๆ ทัง้หมดในแต่ละปี ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบ
ดงันี ้เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึง่การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ
ผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลท่ีให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปัน
ผลได้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39 
 

ทัง้นี ้ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน เป็น
เป็นผู้ รายงานให้ท่ีประชมุทราบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในปี 2558 บริษัทฯ มีก าไรส าหรับปี (ก าไรสุทธิ) จ านวน 
648,236,417 บาท และมีก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร  ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้  และ
เมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม ) 
(“พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด”) และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอ ให้จ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 198,085,970 บาท  
 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558 ไป
แล้ว จ านวน 0.05 บาทต่อหุ้น ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 1,637,999,403 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 81,899,970 บาท โดยได้จ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวให้กับผู้ ถือหุ้ นเมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 และได้แจ้งให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 17 
ธันวาคม 2558 รับทราบแล้ว 
 

ดังนัน้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2558 อีกในอัตราหุ้ นละ 0.05 บาท ส าหรับหุ้ นสามัญจ านวน 
2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 116,186,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียน
ผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 มีนาคม 2559  เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและก าหนดปิดสมดุทะเบียนในวนั
ศกุร์ท่ี 11 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัองัคารท่ี 17 พฤษภาคม 2559 โดยจ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อย
ละ 20 ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอตัราเงินปันผลคณูสองส่วนแปด 
 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท สงูกว่าปี 2557 ซึง่บริษัทฯ ไม่ได้มี
การจ่ายเงินปันผลเนื่องจากยงัมีผลขาดทนุสะสมอยู่  
 

นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบั ของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัท
ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ ประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน บริษัทฯ ได้เสนอขอจดัสรรเป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมายไว้จ านวน 25,000,000 บาท 
 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักล่าวข้างต้นเป็นอตัราท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและ
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็น ประมาณร้อยละ 31 และร้อยละ 55 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2558 ตามงบ
การเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามล าดบั  
 

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อ
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล
และจดัสรรก าไร เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุ ัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไร เพื ่อเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2548 ในการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 
 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผู้ชีแ้จง

รายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชมุ 
 

นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล แจ้งต่อท่ีประชมุว่า เน่ืองจากบริษัทฯ จะมีการขออนมุตัิให้น าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติออกหุ้นกู้ ใหม่ จึงขอพิจารณาอนุมัติยกเลิกมติท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้น เมื่อวันท่ี 29 
เมษายน 2548 ซึง่ได้มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป 
(Public Offering) และ/หรือ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ/หรือให้แก่ผู้ลงทนุในประเทศ และ/หรือให้แก่ผู้
ลงทนุในต่างประเทศในวงเงิน 3,000 ล้านบาท อาย ุ10 ปี 
 

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อ
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติยกเลิกมติท่ี
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2548 ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 
 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิยกเลิกมติที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2548 ใน
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ 
จ านวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสยีง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 297 ราย 2,018,983,672 เสียง 100.00000 
ไม่เห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

2,018,983,672 เสียง 
  

งดออกเสียง 1 ราย 180 เสียง 

มติ จ านวนผู้ถือหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสยีง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 300 ราย 2,018,994,271 เสียง 99.99999 
ไม่เห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
งดออกเสียง 1 ราย 180 เสียง 0.00001 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2,018,994,451 เสียง 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติในการออกหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 7,000 ล้านบาท 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผู้ชีแ้จง
รายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชมุ 
 

นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล แจ้งต่อท่ีประชมุว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใน
วงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทัว่ไป และ/หรือ ช าระคืนเงินกู้  และ/หรือ ใช้ในการลงทนุของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ เห็นสมควร ซึง่การออกหุ้นกู้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง การออก
และเสนอขายหุ้นกู้ เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทนุท่ีมีประโยชน์อย่างมากเพื่อลดต้นทนุทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจงึ
เห็นควรเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท 

 
รายละเอียดของหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขายมีดงันี ้

ชนิด :  หุ้ นกู้ ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ ถือ มีหรื อไม่มี 
หลกัประกนัหรือผู้ค า้ประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ด้อยสิทธิหรือ ไม่ด้อยสิทธิ 
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใน
แต่ละคราว และปัจจยัอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

สกลุเงิน :  เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า 

มลูค่ารวมของหุ้นกู้ : มลูค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท หรือในสกลุเงินอื่นในจ านวนท่ี
เทียบเท่า  ทัง้นี ้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียวหรือหลาย
คราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/สามารถเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมท่ีมี
การไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทัง้นี ้หุ้นกู้ ท่ี
บริษัทฯ  ออกจ าหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
จะต้องมีจ านวนไม่เกินวงเงินดงักล่าวข้างต้น 

อตัราดอกเบีย้ :  ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ 

อายขุองหุ้นกู้  :  ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้ นกู้ ในแต่ละครัง้  ทัง้นีอ้ยู่ภายใต้ข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  และ/หรือคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์   
และตลาดหลกัทรัพย์ 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด :  ผู้ถือหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด 
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของหุ้นกู้ ท่ีออกในแต่ละคราว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ทัง้หมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุด หรือชุดเดียว 
หรือ ทยอยออกหุ้นกู้ เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ ลงทุนทั่วไป 
และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทนุในวงจ ากัด และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ/หรือผู้
ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามความหมายท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องไม่
ว่าจะเสนอขายในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ   ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ 
และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

 
รวมถึงมีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการ

บริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้มีอ านาจในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกบั และ/
หรือ ต่อเนื่องกบัการออกเสนอขายหุ้นกู้  ซึง่รวมถงึ (แต่ไม่จ ากดัเพียง) เร่ืองต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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1. การก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ซึง่
รวมถงึ (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) เช่น การก าหนดชื่อหุ้นกู้  ประเภท หลกัประกนั (ถ้ามี) สกลุเงิน จ านวนเงิน อาย ุ
มลูค่าท่ีตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการ
ออกและเสนอขาย วิธีการช าระคืน วิธีจดัสรร และข้อก าหนดสิทธิ เป็นต้น ตามท่ีสภาวการณ์จะ เอือ้อ านวย
และตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบต่างๆ กนั ครัง้เดียวหรือแบ่งเป็น
คราวๆ ก็ได้ 

 
2. ด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดงักล่าว และมีอ านาจแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/

หรือนายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือผู้ รับประกนัการจ าหน่าย และ/หรือท่ีปรึกษาต่างๆ 
และ/หรือบคุคลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และ/หรือ หน่วยงานจดัอนัดบัเครดิต และ/
หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนด าเนินการขึน้ทะเบยีนหุ้นกู้กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย
หรือตลาดรองอื่นๆ 

 
3. การติดต่อ ให้ข้อมลู เจรจา เข้าท า ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสญัญาท่ีเกี่ยวข้องกบัการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้  ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) ค าขออนญุาต หนงัสือชีช้วน แบบแสดงรายการข้อมลู รวมถึง
เอกสารและหลักฐานต่างๆ ท่ีต้องยื่นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อ
ประสานงาน และการยื่นเอกสารดงักล่าวข้างต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบคุคลใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
4. การด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทฯ บรรลุผลส าเร็จและ

เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
 

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  โดยมีสาระสาคญัสรุปได้ดงันี ้
 

 นายสถาพร ผังนิรันดร์:  จากรายละเอียดของหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขาย ในส่วนของชนิดของหุ้นกู้  ท่ีระบุ
ไว้ว่า หุ้ นกู้ ทุกประเภทและรูปแบบนัน้ ไม่รวมถึงหุ้ นกู้ แปลงสภาพ (Convertible Debenture) ใช่หรือไม่ 
ขอให้ระบใุห้ชดัเจน 

 
นายสมบรูณ์ วศินชัชวาล:  บริษัทฯ ไม่สามารถออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) ได้ หาก
บริษัทฯ จะออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทฯ จะต้องขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้น เพื่อขอเพิ่มทนุเพื่อออกหุ้น
ใหม่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าว 

 
นายปณต สิริวัฒนภกัดี: การออกหุ้นกู้ เป็นต้นทนุทางการเงินท่ีส าคญั และบริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มท่ี
ในการมองหาทางเลือกท่ีท าให้ต้นทนุทางการเงินต ่าท่ีสดุ และเกิดศกัยภาพเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ฉะนัน้ 
กรอบของการออกหุ้นกู้ ท่ีก าหนดไว้นัน้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทกุท่าน 

 
 นายสถาพร ผังนิรันดร์:  จากรายละเอียดของหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขาย ในส่วนของมลูค่ารวมของหุ้นกู้  

ท่ีกล่าวไว้ว่า บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ 
และ/สามารถเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้ นกู้ เดิมท่ีมีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน 
(Revolving Basis) ค าว่า ในวนัเดียวกนันัน้ บริษัทฯ สามารถตดัออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตวัได้หรือไม่ 

 
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล:  Revolving Basis เป็นรูปแบบท่ีระบุตามมาตรฐานเพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
ออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ ท่ีถึงก าหนดช าระภายในวนัเดียวกนัได้ เน่ืองจากหากไม่ระบไุว้ บริษัทฯ จะไม่
สามารถด าเนินการดงักล่าวได้ 

 
จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิในการออกหุ้นกู้ ใน
วงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท 
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ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิในการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท และการมอบอ านาจ
ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2559 
 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึง่ก าหนดให้ กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่ทัง้หมดในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการท่ีพ้นจาก
ต าแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการซึง่ครบก าหนด
ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายวนัชยั ศารทลูทตั ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (2) นาย
โชติพฒัน์ พีชานนท์ กรรมการ และ (3) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ  
 

และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ ประธานฯ และ
กรรมการอีกสองท่าน ซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ได้ออกจากห้องประชมุ และได้มอบหมายให้นายปณต 
สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานเพื่อด าเนินการประชมุในวาระนี ้
 

จากนัน้ นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวม
กรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวา ระ ซึ่งถือเป็น
กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระนี ้ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่
ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาท่ีมีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชดุย่อยเช่นเดิม จ านวน 3 ท่าน ได้แก ่
 

1. นายวนัชยั  ศารทลูทตั  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์   กรรมการ  
3. นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

 
ทัง้นี ้เน่ืองจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และทางการท่ีเกี่ยวข้อง  โดยประวตัิย่อและข้อมลูที่เกี่ยวข้องของผู้ ท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการ ปรากฏตามประวตัิของกรรมการ ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 
 

จากนัน้ นายปณต สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมี
ความเห็นเกี่ยวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายปณต สิริวฒันภกัดี 
จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เป็นรายบคุคล เพื่อความโปร่งใสในการ
ลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

มติ จ านวนผู้ถือหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสยีง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 307 ราย 2,019,048,762 เสียง 99.99967 
ไม่เห็นด้วย 1 ราย 3,200 เสียง 0.00016 
งดออกเสียง 3 ราย 3,494 เสียง 0.00017 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2,019,055,456 เสียง 
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ในการนี ้นายปณต สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยเช่นเดิม ตามท่ีเสนอ โดยลงมติเลือกตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
 

1. นายวันชัย  ศารทลูทตั ต าแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
ท่ีประชมุได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิให้เลือกกลบัเข้า

ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึง่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. นายโชติพฒัน์  พชีานนท์  ต าแหน่ง กรรมการ 
ท่ีประชมุได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิให้เลือกกลบัเข้า

ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร ต าแหน่ง กรรมการ 
ท่ีประชมุได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิให้เลือกกลบัเข้า

ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
 
 
 
 

 
 
 

มติ 
จ านวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสยีง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 309 ราย 2,018,935,462 เสียง 99.99177 
ไม่เห็นด้วย 2 ราย 166,200 เสียง 0.00823 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

2,019,101,662 เสียง  

งดออกเสียง 2 ราย 194 เสียง 

มติ 
จ านวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสยีง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 296 ราย 1,971,725,962 เสียง 97.65362 
ไม่เห็นด้วย 15 ราย 47,375,700 เสียง 2.34638 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

2,019,101,662 เสียง  

งดออกเสียง 2 ราย 194 เสียง 

มติ 
จ านวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสยีง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 308 ราย 2,016,435,362 เสียง 99.99176 
ไม่เห็นด้วย 2 ราย 166,200 เสียง 0.00824 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

2,016,601,562 เสียง  

งดออกเสียง 3 ราย 2,500,294 เสียง 
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จากนัน้ นายปณต สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ประธานท่ีประชมุได้เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าสู่ห้อง

ประชมุ  และเสนอให้นายวนัชยั ศารทลูทตั ประธานกรรมการ กลบัมาเป็นประธานท่ีประชมุ เพื่อด าเนินการประชมุต่อไป 
 
วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2559 
 

ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่ง
ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนอ
อตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ประสบการณ์ ความรู้ และ
ความสามารถของกรรมการ รวมทัง้ได้เปรียบเทียบข้อมลูอ้างอิงกับบริษัทอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อ ให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2559 รวมทัง้ค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 
บาท (เจ็ดล้านบาท) โดยในปี 2558 โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติให้คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นส าคญั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 6,703,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนสามพนับาท) 

 
จากนัน้ ประธานฯ ได้เสนอต่อท่ีประชุมให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามท่ีระบใุนหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี ้สรุปได้ดงันี ้
 

 ประธาน สมาชิก 
หน่วย : บาท/บุคคล ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทน 

รายเดือน 
ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทน 

รายเดือน 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 25,000 20,000 20,000 10,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร - 25,000 - 20,000* 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ - 40,000 - 30,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และสรรหา 

22,000 - 18,000 - 

หมายเหต ุ * ไม่รวมกรรมการบริหารซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 
 

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  โดยมีสาระสาคญัสรุปได้ดงันี ้
 

 นายสถาพร ผังนิรันดร์:  ขอทราบการประเมินค่าตอบแทนของประธานกรรมการแต่ละชดุ เพราะเหตใุด
ประธานกรรมการตรวจสอบได้ค่าตอบแทนสงูท่ีสดุ และประธานกรรมการบริษัทได้ค่าตอบแทนต ่ากว่า 

 
นายปณต สิริวัฒนภักดี:  ขอเรียนว่ากรรมการทกุชดุตัง้ใจท างานกบับริษัทฯ และกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ
ทกุท่านมีความรู้และประสบการณ์และมีความตัง้ใจท่ีจะท าให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมีศกัยภาพ โดยไม่ได้มอง
ประเด็นเร่ืองค่าตอบแทนเป็นส าคญั 

 
จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ประจ าปี 2559  
 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
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มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 
2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัติการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2559 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชายน้อย เผื่อนโกสมุ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ด าเนินการประชมุในวาระนี ้
 

นายชายน้อย เผื่อน ประธานกรรมการได้แถลงต่อท่ีประชมุว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึง่ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี  คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควร
เสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบญัชีดงัต่อไปนี ้
 

1.  นายนิรันดร์  ลีลาเมธวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 2316  หรือ 
2. นางวิไล  บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920  หรือ 
3.  นางสาวนภาพร  สาธิตธรรมพร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7494  

 
โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดยในการพิจารณา

แต่งตัง้ คณะกรรมการได้พิจารณาถงึความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อตัราค่าสอบบญัชี ประกอบกบัประสบการณ์ของผู้สอบ
บญัชี และมีความเป็นอิสระไม่มีความสมัพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องกบับคุคลดังกล่าว กระบวนการสอบบญัชี รวมทัง้ความต่อเน่ืองในการตรวจสอบ โดยผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ข้างต้น 
เป็นผู้มีคณุสมบตัิตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และไม่มีความสมัพนัธ์และส่วน
ได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถงึผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบ
บญัชีท่านใดท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีมาแล้วเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกนั 
 

ทัง้นี ้นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ เคยเป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบญัชีประจ าปี 2553 - 2554 และเป็นผู้ ได้รับ
การเสนอชื่อในระหว่างปี 2553 - 2558 ส่วนนางวิไล บรูณกิตติโสภณ  เคยได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็น
ครัง้แรกเมื่อเมื่อปี 2558 และส่วนนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปีนีเ้ป็นปีแรก 
 

โดยในปี 2559 บริษัทฯ จะเร่ิมมีกิจกรรมการให้เช่าและบริการทัง้ในส่วนของอาคารส านักงานและโรงแรมใน
โครงการ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ และมีการลงทุนในบริษัทร่วมทุนแห่งหนึ่งในการพัฒนาโครงการเชิงพาณิช ย์บริเวณสามย่าน 
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อีกแห่งหนึ่ง โดยค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ มีจ านวนรวม 
1,120,000 บาท (หนึง่ล้านหนึง่แสนสองหมื่นบาท) 
 

นอกจากนัน้ นายชายน้อย เผื่อนโกสมุ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อท่ีประชมุให้พิจารณาอนมุัติการ
ก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,120,000 บาท (หนึง่ล้านหนึง่แสนสองหมื่นบาท) ประกอบด้วย 

มติ 
จ านวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสยีง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 
เห็นด้วย 304 ราย 2,018,433,015 เสียง 99.95864 
ไม่เห็นด้วย 1 ราย 3,200 เสียง 0.00016 
งดออกเสียง 18 ราย 831,994 เสียง 0.04120 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,019,268,209 เสียง  
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- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ     430,000  บาท 
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ       690,000  บาท 
  รวมทัง้สิน้                    1,120,000  บาท 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบญัชีประจ าปี 2556 ถงึปี 2558 ให้แก่ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ส าหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้
 

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee)                   หน่วย : บาท 

รายการ 2558 2557 2556 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ  1,050,000 980,000 900,000 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย  3,950,000* 2,720,000 2,800,000 

รวมค่าสอบบญัช ี 5,000,000 3,700,000 3,700,000 

 *   ค่าสอบบญัชีท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2558 ได้รวมค่าสอบบญัชีของกลุ่มบริษัท กรุงเทพบ้านและท่ีดิน จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 5 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 1,220,000 บาท 

ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)      หน่วย : บาท 

รายการ 2558 2557 2556 

ค่าบริการสอบทานประมาณการงบการเงิน 1,312,548 - - 

 
มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  โดยมีสาระสาคญัสรุปได้ดงันี ้

 
 นายสถาพร ผังนิรันดร์:  ขอทราบเหตผุลว่าเพราะเหตใุดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบญัชีจึงมีอตัราเพิ่มขึน้

เกือบทกุปี ทัง้ๆ ท่ีผู้สอบบญัชีน่าจะมีความช านาญในการตรวจสอบมากขึน้ เพราะได้มีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบมาแล้ว ค่าสอบบญัชีจงึควรจะลดลง 

 
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม:  เหตท่ีุค่าตรวจสอบบญัชีท่ีเพิ่มขึน้นัน้ เน่ืองจากในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ 
ได้เข้าไปซือ้ KLAND และมีการลงทุนเพิ่มเติมอีกหลายโครงการ เช่น โครงการสามย่าน จึงท าให้ปริมาณ
งานเพิ่มจ านวนขึน้ ผู้สอบบญัชีจงึใช้ชัว่โมงในการท างานมากขึน้ 

 
 นางสุณีย์ ชิตวัฒนานนท์:  ขอทราบหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของการเพิ่มค่าสอบบัญชี อัตราส่วนการ

เพิ่มขึน้ของรายได้ของบริษัทฯ เคร่ืองมือในการสอบบญัชี มีส่วนเป็นตวัแปรท่ีท าให้ผู้สอบบญัชีต้องเพิ่มค่า
สอบบญัชีหรือไม่ 

 
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม:  ค่าตรวจสอบบญัชีท่ีเพิ่มขึน้เกิดจากปริมาณงานที่เพิ่มขึน้ และโครงการต่างๆ 
ท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทุนเพิ่มขึน้ หากปริมาณงานเท่าเดิม บริษัทฯ ก็จะพยายามต่อรองไม่ให้มีการเพิ่มค่า
ตรวจสอบ ทัง้นี ้ขอขอบคณุส าหรับทกุความเห็นเพื่อท่ีบริษัทฯ จะได้น าไปเป็นข้อมลูในการเจรจาต่อรองกบั
ผู้สอบบญัชี 

 
จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้และ
ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2559 
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มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วและมีมติการอนุมัติการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 
2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่ 
 

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้ 
 

 นายวรพจน์ ลาภเพิ่มพูนทรัพย์ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย):  สอบถามการเข้าร่วมโครงการการ
ต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ (CAC)  และนโยบายการบริหารภายในเกี่ยวกบัการต่อต้านการทจุริตและ
คอร์รัปชัน่ภายในองค์กร 

 
นายธนพล  ศิริธนชัย:  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกบัสมาคมหอการค้าไทยซึง่มีมาตรการเกี่ยวกบัการป้องกนัการ
ทจุริต ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เน้นย า้กบัพนกังานในเร่ือง Good Corporate Governance และระเบียบภายในของ
บริษัทฯ รวมทัง้การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ต่างๆ 
  

จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่ เมื่อท่ีประชมุไม่
มีเร่ืองอื่นใดซกัถามเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคณุผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชมุ และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชมุ 
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 
 
ลงชื่อ      นายวนัชยั  ศารทูลทตั         ประธานกรรมการ/ 
              (นายวนัชยั  ศารทลูทตั)         ประธานท่ีประชมุ 
 
 
ลงชื่อ       นายธนพล   ศิริธนชยั        ประธานอ านวยการ 
               (นายธนพล   ศิริธนชยั) 
 
 
ลงชื่อ      นายก าพล   ปญุโสณี เลขานกุารบริษัท/ 
              (นายก าพล   ปญุโสณี)        ผู้บนัทกึการประชมุ 

 
 

 
 

มติ จ านวนผู้ถือหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสยีง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 304 ราย 2,018,153,439 เสียง 99.98349 
ไม่เห็นด้วย 4 ราย 333,300 เสียง 0.01651 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 2,018,486,739 เสียง  

งดออกเสียง 17 ราย 781,594 เสียง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
นายปณต  สิริวฒันภกัด ี
ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
ต าแหน่งปัจจุบนั : รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

อายุ :    39 ปี 
สัญญาต ิ:     ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก :25 ธนัวาคม 2555  
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  
 ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ  
 ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา 
 ประกาศนียบตัร หลกัสตูรวิศวกรรม อตุสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแมสซาชเูสทส์  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP 46/2547) 
 Director Accreditation Program (DAP 10/2547) 
 Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547) 
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถอืหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่ม ี– / 0.00%  (0 หุ้น) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - เป็นน้องชายของนายฐาปน  สิริวฒันภกัดี  กรรมการ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 4 ปี 2 เดือน  
ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2550 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ยนิูเวนเจอร์ 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ.อาหารสยาม 
2548 – ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ.เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. วฒันภกัด ี
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เกษมทรัพย์ภกัด ี
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ยนูิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ควอนตมั แคปปิตอล ดเีวลลอปเม้นท์ 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ทีซีซี โฮลดิง้ส์ (2519) 
2557-  ปัจจบุนั    กรรมการ  บจก. เกษมทรัพย์วฒัน 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. โทนิค อินเตอร์เนชัน่แนล 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เลคววิ กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลบั 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ  บ.เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลมิเิต็ด  
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.เกษมทรัพย์สริิ 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.เอส เอ็ม เจ ซี ดเีวลลอปเม้นท์ 
2555– ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่  
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.ทีซีซี เอก็ซิบชิัน่ แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชัน่ ออกาไนเซอร์ 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ 
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2554 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่แนล 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลบั 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.หนองคายคนัทรี กอล์ฟคลบั 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เดอะชะอ า ยอร์ช คลบั โฮเต็ล 
2551 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. สรุาบางยี่ขนั  
2551 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ 
2551 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.นอร์ม 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.ปากซอง แคปปิตอล 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.อเดลฟอส 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 
2549 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.คริสตอลลา 
2549 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.พรรณธิอร 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991)  
2544 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 -ไม่มี – 
ประสบการณ์ 
2549 – 2559 กรรมการ  บจก.สิริวนา 
2556 – 2558 กรรมการ  บจก. ทิพย์สโุขทยั ไบโอ-เทค 
2556 – 2558 กรรมการ  บจก. ทิพย์สพุรรณบรีุ ไบโอเอนเนอยี่  
2554 – 2558 กรรมการ  บจก. ทิพย์สโุขทยั ไบโอ รีไฟเนอร่ี  
2554 – 2558 กรรมการ  บจก. ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่  
2554 – 2558 กรรมการ  บจก. น า้ตาลทิพย์สโุขทยั  
2551 – 2558 กรรมการ  บจก. ทิพย์สโุขทยั ไบโอเอนเนอยี ่
2551 – 2558 กรรมการ  บจก. ทิพย์ก าแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่  
2551 – 2558 กรรมการ  บจก. น า้ตาลทิพย์นครสวรรค์  
2549 – 2558 กรรมการ  บจก. น า้ตาลทิพย์ก าแพงเพชร  
2549 – 2558 กรรมการ  บจก อตุสาหกรรมน า้ตาลสพุรรณบรีุ  
2551 – 2557 กรรมการ  บจก. ทีซซี ีโฮลดิง้  
2551 – 2557 กรรมการ  บจก. ทีซซี ีแลนด์ รีเทล 
2548 – 2557 กรรมการ  บจก. ทีซซี ีแลนด์  
2554 – 2556   กรรมการ  บจก. วฒันพฒัน์เทรดดิง้ 
2553  - 2556  กรรมการ  บมจ. โออิช ิกรุ๊ป จ ากดั  
2552 – 2556 กรรมการ  บจก. ปรีดีประภา  
2551 – 2556 กรรมการ  บจก. ทีซซี ีเรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์  
2550 – 2556    กรรมการ       บจก. ทีซซี ีโฮเทลส์ กรุ๊ป  
2547 – 2556 กรรมการ  บจก. โกลเด้นเวลธ์  
2554 – 2555 กรรมการ  บจก. โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอิน  
2553 – 2555 กรรมการ  บจก. เอ ซ ีเค ริลตี ้
2553 – 2555 กรรมการ  บจก. ทีซซีซีแีอล 1  
2553 – 2554 กรรมการ  บจก. ทิพย์พฒันอาร์เขต  
2553 – 2554 กรรมการ  บจก. ที.ซ.ีซ.ี คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์ 
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2559)   
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ 
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครัง้  
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 -ไม่มี – 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
นายชนิวัฒน์  ชินแสงอร่าม 
ประเภทกรรมการ :  กรรมการท่ีเป็นอสิระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั :  กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล  
อายุ :  55 ปี 
สัญญาต ิ:       ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก : 15 กนัยายน 2557 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  
 นิติศาสตร์มหาบณัฑิต กฏหมายพาณิชย์นาวี     Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 นิติศาสตร์มหาบณัฑิต กฎหมายเปรียบเทียบ University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 - ไม่ม ี- 
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถอืหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี – / 0.00%  (0 หุ้น) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 2 ปี 5 เดือน 
ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปัจจบุนั  กรรมการ    บมจ. อาดามาส อินคอร์ปอเรชัน่ 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปัจจบุนั  กรรมการและทนายความหุ้นส่วน บจก. วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ  
ปัจจบุนั  กรรมการ    บจก. สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ 
ปัจจบุนั  กรรมการ    บจก. คริุโอเนะ 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 - ไม่ม ี- 
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2559)   
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครัง้ 
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้  
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 - ไม่ม ี- 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
นายธนพล  ศิริธนชยั  
ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ 

กรรมการบริหาร  
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ประธานอ านวยการ 

อายุ : 49 ปี 
สัญญาต ิ:    ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก :25 ธนัวาคม 2555  
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  
 ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลยัเท็กซสั เมอืงออสติน มลรัฐเท็กซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Directors Certification Program (DCP 39/2547) 
 Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) 
 Audit Committee Program (ACP 39/2555) 
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถอืหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี – / 0.00%  (0 หุ้น) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 4 ปี 2 เดือน 
ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 - ไม่ม ี- 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. เกษมทรัพย์ภกัด ี 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ   บมจ. กรุงเทพบ้านและท่ีดิน  
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก.  เฟิร์ส แสควร์ 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. ไพร์ม พลสั แอสเซท็   
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. รีกลั รีเจีย้น 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. ไซด์ วอล์ค แลนด์ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซเิด้นซ ์
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. บ้านฉางเอสเตท 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก.โกลเด้น แฮบเิทชัน่ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วสิเซส 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี ้
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี ้
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี ้
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. ริทซ์ วลิเลจ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. สาธรทรัพย์สิน 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. สาธรทอง 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. ยไูนเต็ด โฮมส์ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. วอคเกอร์ โฮมส์ 
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ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 - ไม่ม ี– 
ประสบการณ์ 
2555 – 2559 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  บมจ. เงินทนุกรุงเทพธนาทร  
2546 – 2559 กรรมการ/กรรมการบริหาร  บมจ. ยนิูเวนเจอร์ 
2546 – 2558 กรรมการ     บจก. แกรนด์ ยนิูตี ้ดเิวลล็อปเมนท์ 
2546 – 2558 กรรมการ      บจก. แกรนด์ ย ูลิฟวิ่ง 
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2559)   
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ 
 เช้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 10/11 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
 -ไม่มี – 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระ (Independent Director)  หมายถึง กรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยมีคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทียบเทา่กบัข้อก าหนด
ของกลต.และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

 
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือนิตบิคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง  โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนกังาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคุม

ของบริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ  ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา  คู่สมรส  พ่ีน้อง  และ
บตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ มีอ านาจควบคมุ  หรือบคุคลที่จะได้รับการ
เสนอช่ือเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มี
อ านาจควบคุมของผู้ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 2 ปี ดงันี ้

 
4.1) ไม่เป็นผู้สอบบญัชี  ของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุ

ของบริษัทฯ ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้ บริหาร  หรือหุ้นส่วน
ผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชีต้นสงักดั 

4.2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ท่ีมีมลูค่า
การให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการ
อิสระ  ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ให้บริการวชิาชีพอ่ืนๆ 

4.3) ไม่ได้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย จากการท าธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ 
รายการท่ีเป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ท่ีมีมูลค่าตัง้แต่ 20 ล้านบาท หรือ
ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ  แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ โดยให้นบัรวมมลูคา่รายการใน
ระหว่าง 1 ปี ก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการท่ีไม่ใช่
กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  

 
5. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ   ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็น

ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
6. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ทัง้นีใ้ห้

รวมถึงการไม่เป็น กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธฺออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น
การแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

7. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระได้ 
8. กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ 1 - 7  อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการ

ของบริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการ
ตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้ 

 
ในการพิจารณาคุณสมบตัิกรรมการอิสระส าหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลงัให้ถือปฏิบตัิหลกัเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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ท่ี GOLD 2560/015 
ทะเบยีนเลขท่ี 0107537002273 
  
 

วนัท่ี 22 มีนาคม 2560 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

เร่ือง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ครัง้ที่ 24 
 

ตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ครัง้ท่ี 24  ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3  วิคเตอร์ คลบั ชัน้ 8 
สาทร สแควร์  ออฟฟิศ ทาวเวอร์   เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ   แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  ในวนัพธุท่ี 26 
เมษายน 2560 เวลา 10:00 น.  เพื่อพิจารณาระเบยีบวาระต่างๆ ดงัรายละเอียดปรากฏตามค าบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ครัง้ท่ี 24 นัน้ 
 

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุในวนัและเวลาดงักล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ ท่านสามารถ
มอบฉนัทะให้บคุคลอื่น หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัต่อไปนี ้คือ 
 

1. นายชายน้อย  เผือ่นโกสมุ  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ           อาย ุ66 ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี 98  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
    
2. นายอดุม  พวัสกลุ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ                          อาย ุ65 ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี 98  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 
กรรมการดงัรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชมุ ยกเว้นวาระการประชมุพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท 
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียด
ชดัเจนมายงัท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ ท่ีท่านประสงค์จะมอบฉนัทะ ให้เข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้ มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ออกเสียง
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ รับมอบฉันทะของท่านออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนัน้ยงัมีหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่
ซบัซ้อน และหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึง่เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน  
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ  บริษัทฯ  www.goldenland.co.th 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมลูมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบคุคลใดบคุคลหนึ่ง
ดงักล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อด าเนินการแล้วโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะคืนกลบั ไปยงับริษัทฯ 
ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม  โดยใช้ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนี  ้ ทัง้นีเ้พื่อความเรียบร้อยในการ
เตรียมการประชมุ  

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

  
 
 
 
 ( นายธนพล  ศริิธนชยั ) 
 ประธานอ านวยการ 
  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

ผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบับน้ี
มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประชุม 
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ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
แทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  

นายชายน้อย  เผื่อนโกสุม  
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอสิระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
 ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
อายุ : 66 ปี 
สัญญาต ิ:     ไทย 
ที่อยู่  :     เลขท่ี 98 สาทร แสควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก : 27 ธันวาคม 2555  
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  
 ปริญญาโท การบริหาร  สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี การบญัชีขัน้สงู California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Directors Accreditation Program (DAP 63/2550) 
 Financial Institutions Governance Program ปี 2554 
 The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 33/2557 
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถอืหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี – / 0.00%  (0 หุ้น) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 4 ปี 2 เดือน 
ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ม.ค. 2560 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทคอน อินดสัเตรียล คอนเน็คชัน่ 
2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์ 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ เงินทนุหมนุเวียน กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พริมา มารีน 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ สถาบนับริหารกองทนุพลงังาน  
2553 - ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. เนชัน่แนล พาวเวอร์ ซพัพลาย 
2552 - ปัจจบุนั คณะกรรมการอ านวยการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 -ไมมี่ -   
ประสบการณ์ 
2555 – ม.ค. 2560  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. เมอืงไทยลิสซิง่ 
2556 – 2557  ประธานกรรมการ  บมจ. ไออาร์พีซ ี 
2553 – 2556   ท่ีปรึกษา   บมจ. ปตท.  
2553 – 2555  ประธานคณะกรรมการบริหาร  สถาบนัสิ่งแวดล้อมอตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2551 – 2553 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร        บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2551 - 2553  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     บมจ. ปตท.  
2550 – 2551 กรรมการผู้จดัการใหญ่     บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
2550 - 2551 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     บมจ. ปตท.  
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2559)     
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้  
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้  
 การประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครัง้  
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 - ไม่ม ี– 
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ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
 
นายอุดม  พวัสกุล  
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 65 ปี 
สัญญาต ิ:    ไทย 
ที่อยู่  :     เลขท่ี 98 สาทร แสควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก :27 ธนัวาคม 2555  
คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด  
 ปริญญาโท  รัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Directors Certification Program (DCP 109/2551) 
สัดส่วนการถอืหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถอืหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไมม่ี – / 0.00%  (0 หุ้น) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไมม่ี - 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 4 ปี 2 เดือน 
ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 - ไมม่ี - 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  - ไมม่ี – 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 - ไมม่ี - 
ประสบการณ์ 
1 ตลุาคม 2556 –   1 เมษายน 2558      ประธานกรรมการบริหาร การพฒันาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
20 ตลุาคม 2555 – 4 กนัยายน 2556  ประธานกรรมการ  บมจ. ทีโอที  
20 ตลุาคม 2551 – 30 กนัยายน 2555   อธิบดี กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตลุาคม 2551 ผู้วา่ราชการ จงัหวดัอทุยัธาน ี
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2559)   

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้  
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้  
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

 - ไม่ม ี– 
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เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

วิธีการมอบฉันทะ  การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ครัง้ที่ 24  

ของบริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  
 
 เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีจะมาประชุมโปรดน าหนังสือนัดประชุม ใบ
ลงทะเบยีน และหนงัสือมอบฉนัทะมาด้วย 
 

1. เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 
ก.   กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตั ว
ข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

ข.   กรณีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(1)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอกข้อความ   

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(2)  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ ก และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 
(3)  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ ก 
 

นิติบุคคล 
ค.  กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1)  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก  
(2)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล   

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย 

ง.  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(1)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและ
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลง
นามนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ านาจลงนามนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย 

(3)  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อ
รับรองส าเนาถกูต้อง 

(4)  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก 
จ.  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดูแลหุ้น 
(1)  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ ค หรือ ง 
(2)  ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

ต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 
(2.1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลง

นามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
(2.2)  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 
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ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น
หรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผู้ ถือหุ้ นแต่ละราย ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์  ได้ก าหนดไว้จ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ 
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้  

 
  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน 
  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
  แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 
หากผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น
ประสงค์จะใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถ Download ได้จาก www.goldenland.co.th  และโปรดน าใบ
มอบฉนัทะมาในวนัท่ีประชมุผู้ถือหุ้นด้วย 

 
ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้
ก. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

(1) ผู้ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่   เท่านัน้  
(2) ผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 
ข. มอบฉันทะให้บคุคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

หรือกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบชุื่อพร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้
ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทระบไุว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว 

ค. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง
และมีผลผกูพนัตามกฏหมาย  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบ
ฉนัทะท่ีมาลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ 

ง. ส่งหนงัสือมอบฉันทะใส่ซองท่ีบริษัทฯ เตรียมให้คืนมายงับริษัทฯ  ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2560 หรือก่อนเวลา
เร่ิมการประชมุอย่างน้อยคร่ึงชัว่โมงเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิม
ประชมุ   
 
ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้ นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉนัทะเพียงส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ท่ีผู้ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ
และแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

 
3. การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบยีนการเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชมุไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง หรือตัง้แต่เวลา 
08:00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องวิคเตอร์  2  – 3  วิคเตอร์ คลบั   ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์   เลขท่ี 98  ถนน
สาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

ก    วาระทั่วไป 
(1)   การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมูือ โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น      

ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็น

http://www.goldenland.co.th/
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ด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียง
ของ Custodian) 

(2)   ในกรณีมอบฉนัทะ 
(2.1)  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ   

เท่านัน้การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(2.2)   หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือ
มอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ีเห็นสมควร 

 
ข    วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบังคับบริษัทข้อ 15 ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะมี
คะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง และมีวิธีการดงันีต้่อไปนี ้
 
(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้

แต่จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(2) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็น   ผู้
ออกเสียงชีข้าด 

 
 วิธีปฏบิตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 ประธานท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

ก ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากท่ีประชมุว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

ข ให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะชูมือขึน้ (เว้นแต่กรณีท่ีเป็นการลงคะแนนลับ) เมื่อประธานท่ีประชุม    
สอบถามความเห็น โดยให้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนังสือมอบฉันทะก าหนดให้แบ่งแยกคะแนน
เสียงได้) 

 
 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

ก    กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงเป็นมติของท่ีประชมุ 
ข    กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฏหมาย หรือข้อบงัคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะเป็นไป

ตามท่ีกฏหมายหรือขัอบงัคับนัน้ก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ 

และประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้น
แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการ 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยบริษัทฯ จะนบั
คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและ
จะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 
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ข้อบังคับของบริษัท  

(เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง) 
 

ข้อบังคับบริษัท 
หมวดที่ 4 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบ
ระยะบญัชีของบริษัท 

  
 การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากวรรคหนึง่ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั 
  
ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร  หรือผู้ถือหุ้นรวมกนันับ

จ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด  หรือมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซึง่มีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด  จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ี
ได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้น 

  
ข้อ 28. ในการเรียกประชมุผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่ าว  และ
จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชมุ  ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุ
ในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนัด้วย 

  
 สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด  และจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  นอกเหนือไปจาก

ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคียงก็ได้ 
  
ข้อ 29. ในการประชมุผู้ถือหุ้น  ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน  หรือไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ี
ช าระได้แล้วทัง้หมด  จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

  
ข้อ 30. ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ถือหุ้นครัง้ใด  เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง  จ านวนผู้ถือหุ้นยงัไม่ครบองค์

ประชมุ  ถ้าเป็นการประชมุวิสามญัที่ผู้ถือหุ้นขอให้เรียกก็ให้ยกเลิกการประชมุนัน้เสีย  แต่ถ้าเป็นการประชมุสามญั
หรือวิสามญัท่ีคณะกรรมการเรียกเอง  ให้นดัประชมุใหม่  และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 
วนัก่อนการประชมุ  ในการประชมุครัง้หลงัไม่บงัคบัว่าต้องครบองค์ประชมุ 

  
ข้อ 31. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผู้ถือหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ  หรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ให้ผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

  



เอกสารแนบ 6 
 

 39 

ข้อ 32. ให้ประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด าเนินการประชุมให้เป็นตามล าดับระเบียบวาะท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชมุ  
เว้นแต่ท่ีประชมุจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ 

  
 เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่ง  ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายได้ทัง้หมด  จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 
  
 ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบยีบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง่  หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอไม่

เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณีและจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา  ให้ท่ีประชมุก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะ
ประชมุครัง้ต่อไป  และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุ ระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไป
ยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ  ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัไมน้่อย
กว่า 3 วนั  และก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนัด้วย 

  
ข้อ 33. ในการประชมุผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บคุคลซึง่บรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนตนก็ได้  การมอบฉนัทะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดและมอบ
แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการก าหนดไว้  ณ  สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงท่ีผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะมี
รวมกนั  เว้นแต่ผู้ รับมอบฉันทะจะแถลงต่อท่ีประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึง่มอบฉนัทะเพียงบาง
คนโดยระบชุื่อผู้มอบฉนัทะและจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยู่ด้วย 

  
ข้อ 34. เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นประการอื่น  มติของท่ีประชมุผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
เสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
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แบบขอรับรายงานประจ าปี 2559 ในแบบรูปเล่ม 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
  
 ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี  2559 ในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกรายละเอียด ชื่อ และ
ท่ีอยู่ ด้านล่างนี  ้ และส่งกลับมายังบริษัทฯ ได้ ท่ี  โทรสารหมายเลข   02 – 620 – 6222 ต่อ 2 หรือ E-mail address: 
ir@goldenland.co.th   โทรศพัท์หมายเลข 02 – 620 – 6200   เพื่อทางบริษัทฯ จะได้จดัส่งเอกสารให้ท่านต่อไป 

 
ช่ือ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้น 

ช่ือที่อยู่  

  

  

  

  

  
 
 

mailto:ir@goldenland.co.th
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แผนที่ของสถานที่จัดประชุม 
 

 
 
 
 
 

 

 

ห้องประชมุวิคเตอร์ 2 – 3  วิคเตอร์ คลบั 
ชัน้ 8  อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม   
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร : 02 620 6200 ตอ่ 288 

Victor Room II – III,  Victor Club  

8th Floor, Sathorn Square Office Tower 

98 North Sathorn Road, Silom Subdistrict,  

Bangrak District, Bangkok 10500 

Tel : 02 620 6200 Ext. 288 

สาทร สแควร์ 

สถานีรถไฟฟ้า 
BTS ศาลาแดง 

MRT สถานีสีลม 

สวนลุมพินี 

MRT สถานีลุมพนีิ 

BRT สาทร 

ถน
นน

รา
ธิว

าส
รา
ชน

คริ
นท

ร์ 

SILOM RD. 

สถานีรถไฟฟ้า 
BTS ช่องนนทรี 

ถนนสาทร 

สวนลุมพินี 

อาคารสาทร สแควร์ 
ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 

ถนนสีลม 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก  
 

เขียนที ่     
วนัท่ี             เดือน เมษายน   พ.ศ. 2560 

 
(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  
 อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง   
 อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง  พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 
 รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง ดงันี ้
 
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั       เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
 
 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ 

 1.              อาย ุ           อยู่บ้านเลขท่ี                         ถนน                        .         
         ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต              จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์              หรือ 

 
 2.              อาย ุ           อยู่บ้านเลขท่ี                         ถนน                         .                     
         ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์              หรือ 

 
 3.นายชายน้อย  เผือ่นโกสมุ       อาย ุ  66 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36  ถนน  สาทรเหนือ     .                       
         ต าบล/แขวง            สีลม          อ าเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์  10500  หรือ 

 
 4.นายอดุม  พวัสกลุ            อาย ุ  65 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36  ถนน  สาทรเหนือ      .    
          ต าบล/แขวง            สีลม           อ าเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500 

 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือ

หุ้น ประจ าปี 2560 ครัง้ท่ี 24 ในวนัพธุท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ  ห้องวิคเตอร์  2 – 3  วิคเตอร์ คลบั  ชัน้ 8  สาทร 
สแควร์  ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500   หรือท่ีพงึจะเลื่อนไปในวนั
เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
ลงชือ่ ............................................................................. ผู้มอบฉนัทะ 
 (........................................................................)  
   
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (........................................................................)  
   
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (........................................................................)  
   
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (........................................................................)  
  
หมายเหต ุ ผู้ถอืหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
                 ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 
 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
 

เขียนท่ี  
วนัท่ี เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2560 

 
(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  
 อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง   
 อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 
 รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง ดงันี ้
 
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
  
(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

 1.              อาย ุ           อยู่บ้านเลขท่ี                         ถนน                                .                  
        ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                หรือ 

 
 2.              อาย ุ           อยู่บ้านเลขท่ี                         ถนน                                  .   
         ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                หรือ 

 
 3. นายชายน้อย  เผื่อนโกสมุ         อาย ุ  66 ปี    อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36  ถนน  สาทรเหนือ          
         ต าบล/แขวง            สีลม          อ าเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500    หรือ 

 
 4. นายอดุม  พวัสกลุ            อาย ุ  65 ปี    อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36  ถนน  สาทรเหนือ           
          ต าบล/แขวง            สีลม          อ าเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือ
หุ้น ประจ าปี 2560 ครัง้ท่ี 24 ในวนัพธุท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ  ห้องวิคเตอร์  2 – 3  วิคเตอร์ คลบั  ชัน้ 8  สาทร 
สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500   หรือท่ีพึงจะเลื่อนไปในวนั
เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 ครัง้ที่ 23  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   

 
อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไร  เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  จากผลการ

ด าเนินงานส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมตัิการเปลี่ยนรอบปีบญัชีของบริษทัฯ   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับของบริษทัฯ ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยน
รอบบปีบญัชีของบริษทัฯ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตัิให้บริษทัฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม จ านวนไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2560 
  (ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
1.   ชื่อกรรมการ    นายปณต  สิริวฒันภกัดี 

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
2.  ชื่อกรรมการ    นายชินวฒัน์  ชินแสงอร่าม 

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
3.  ชื่อกรรมการ    นายธนพล  ศิริธนชยั  

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2560 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
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วาระที่ 11 พจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 12 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  

 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ี
เห็นสมควร  

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

 
 
 

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้มอบฉนัทะ 
 (..............................................................................) 

  
 

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
(..............................................................................) 
  

 

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (..............................................................................) 

  
 

   
ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (..............................................................................) 
  

 

  
หมายเหตุ  
1 ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2 วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3 ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อ 
 แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ   
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 
ในการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  ครัง้ที่ 24 ในวนัพธุที่ 26  เมษายน 2560  เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์  2 – 3  

วิคเตอร์ คลบั   ชัน้ 8  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  
หรือที่พงึจะเลือ่นไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ 

ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค  
(ส าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทย) 

 
เขียนท่ี                      . 

วนัท่ี            เดอืน  เมษายน  พ.ศ. 2560 
 

(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  
 อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง   
 อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม          หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                      เสียง ดงันี ้

  หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 

 
(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
 1.               อาย ุ           อยู่บ้านเลขท่ี                         ถนน                         . 

  ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                หรือ 
 

 2 .              อาย ุ           อยู่บ้านเลขท่ี                         ถนน                         . 
  ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                หรือ 
 

 3. นายชายน้อย  เผือ่นโกสมุ            อาย ุ  66 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36  ถนน  สาทรเหนือ     
   ต าบล/แขวง            สีลม          อ าเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500   หรือ 
 

 4. นายอดุม  พวัสกลุ            อาย ุ  65 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36  ถนน  สาทรเหนือ      
  ต าบล/แขวง            สีลม          อ าเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการจดัการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2560  ครัง้ท่ี 24 ในวันพุธท่ี 26 เมษายน 2560  เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์  2 – 3  วิคเตอร์ คลับ   ชัน้ 8  สาทร 
สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีพงึจะเลื่อนไปในวนัเวลาและ
สถานท่ีอื่นด้วย 

 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คอื  

 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั         เสียง 
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด เสียง 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 ครัง้ที่ 23  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   

 
อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไร  เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  จากผลการ

ด าเนินงานส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมตัิการเปลี่ยนรอบปีบญัชีของบริษทัฯ  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับของบริษทัฯ ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยน
รอบบปีบญัชีของบริษทัฯ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตัิให้บริษทัฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม จ านวนไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2560 
 ก)     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
1.   ชื่อกรรมการ    นายปณต  สิริวฒันภกัดี 

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
2.  ชื่อกรรมการ    นายชินวฒัน์  ชินแสงอร่าม 

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
3.  ชื่อกรรมการ    นายธนพล  ศิริธนชยั  

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2560 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
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วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัติการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 12 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกูต้องนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  

 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุ

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ   เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 
 

ลงชื่อ ........................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 
 (.........................................................................) 

 
 

ลงชื่อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
(.........................................................................) 
  

 

ลงชื่อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (.........................................................................)  

   

ลงชื่อ .......................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (.........................................................................)  

  
หมายเหตุ  
1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน   
 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้  
2 หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1)   หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4 วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5 ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค ตามแนบ    
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ในการจดัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  ครัง้ท่ี 24 ในวนัพธุท่ี 26 เมษายน 2560  เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์  2 – 3  
วิคเตอร์ คลบั   ชัน้ 8  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ี
พงึจะเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง........... ............ .......................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ 

 
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 
 

 
 

 


